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Procedura de colectare a datelor prin 
chestionarul online 

 

Necesitatea unei anchete  electronice  a elevilor claselor a VIII-a privind continuarea 

studiilor din clasa a IX-a a fost formulata de către Ministerul Educației.  Ca răspuns 

la această solicitare găsiți chestionarul prin site-ul ISJ (https://isj.educv.ro) sau direct 

la adresa http://goo.gl/R23UG 

În vederea realizării unei colectări de date valide vă rugăm să parcurgeți următorii 

pași: 

Etapa Pregătirii Colectării Datelor 

- Este de dorit familiarizarea persoanelor de îndrumare cu platforma 

chestionarului, accesibilă prin site-ul ISJ (https://isj.educv.ro) ori direct la 

adresa http://goo.gl/R23UG 

- Chestionarul se completează electronic, local, de pe calculatoarele aflate în 

dotarea laboratorului de informatică de către elevii claselor a VIII-a. 

o În cazul în care unitatea nu dispune de laborator de informatică, vor fi 

folosite calculatoarele existente în unitate. Nu se admite întocmirea 

chestionarului din alte locații. 

o Deși completarea chestionarului se realizează la nivelul fiecărei unități 

școlare, în rubrica „școala frecventată” elevii își vor alege unitatea PJ. 

Etapa Aplicării Chestionarului 

- Întocmirea electronică a chestionarului se realizează pe baza CNP-ului în 

cazul fiecărei beneficiar  

o În faza de pregătire a sesiunii de întocmire a chestionarului online, 

secretariatul unității va întocmi o listă cu CNP-urile, numele și 

prenumele elevilor claselor a VIII-a. 

o Aceasta listă va ajunge în mână profesorului(ilor) însoțitor(i) prealabil 

completării chestionarelor. 
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o Odată ce elevii se instalează în fața calculatoarelor  fiecare elev va 

completa rubrica „Codul Numeric Personal (CNP)”, fără însă să indice  

numele și prenumele. 

o Chestionarul poate fi completat de către un utilizator doar de o singură 

dată. 

- Întocmirea chestionarului online se realizează în pași consecutivi care trebuie 

urmărite până la apăsarea butonului „Finalizare”. 

o La fiecare etapă prin deschiderea unei ferestre elevul se confruntă cu o 

întrebare adresată de către noi și sarcina lui este de a-și exprima 

opțiunea personală.  

o Variantele de răspuns se exclud, deci poate fi aleasă doar o singură 

variantă de răspuns la fiecare întrebare. 

o După parcurgerea întrebărilor elevul trebuie să „Salveze” răspunsurile 

după care să-și „Finalizeze” întocmirea chestionarului. 

o Până ce elevul nu răspunde la toate întrebările chestionarului butonul 

„Finalizare” nu devine activ. 

o În cazul în care elevul semnalează că dorește să revină la o întrebare 

anterioară acesta se realizează prin simpla selectare a titlului sub care 

s-ar regăsi răspunsul omis ori cel de corectat și nu prin butonul „Back” 

din meniul principal. 

- În a doua secțiune a chestionarului elevii se vor confrunta cu o serie de 

întrebări referitor la emoții, gânduri și comportamente. Răspunsurile date la 

aceste întrebări ne vor ajuta în interpretarea atitudinii elevilor față de 

continuarea studiilor după clasa a VIII-a. 

- Elevii care lipsesc vor completa chestionarele ulterior dar nu mai târziu de 

3.dec.2012. 

o În data de 3.dec.2012 ora 15:00 sesiunea de completare a 

chestionarului se va închide. 

 

Raportul „Opțiunea școlară și profesională a elevilor claselor a VIII-a din 

județul Covasna” va fi prezentată în C.A. al ISJ Covasna în ședința din 

14.dec.2012, și făcută publică site-ul ISJ după această dată. 

 

Mulțumim pentru colaborare! 


